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Ismert tény, hogy a ’90-es évek elejétõl a
kárpótlási folyamat során az erdõterüle-
tek 40%-a magánkézbe került. A közel-
múltban a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
részeként elfogadott Magyar Nemzeti
Erdõprogram céljai között éves szinten 15
ezer hektár erdõterület telepítését irá-
nyozza elõ, ezzel szolgálva a 2035-ig
elérendõ célt, melyben az ország erdõ-
sültségének 26 százalékosra emelését
tûzte ki. Ehhez a jelenlegi, megközelítõ-
leg 1,9 millió hektáros erdõvagyonunkat
700 ezer hektárral kell növelni. 

Csatlakozásunkkal az uniós támogatási
rendszer elõnyeit a hazai gazdálkodók is
élvezni fogják, ez pedig várhatóan lendüle-
tet fog adni az erdõtelepítéseknek ország-
szerte. Az erdõprogram óvatosan fogalmaz
a telepítési célokkal, és az új támogatási
rendszer bevezetésének kezdeti idõsza-
kában mérsékli a telepítési elõirányzatokat,
így 2004-ben 9000 ha, 2005-ben 10 000 ha,
2006-ban pedig 11 000 ha erdõ telepítését
tervezi. Az erdõtelepítések 80%-ban ma-
gánterületeken valósultak meg és mivel az
állami tulajdonban lévõ erdõterületeken
gazdálkodóknak nem áll rendelkezésére
meg-felelõ mennyiségû földterület, a ten-
dencia a jövõben is hasonlóan fog alakulni,
ezzel együtt a magánerdõ aránya várható-
an 50% fölé emelkedik. 

Az erdõtelepítéseket számos uniós
törekvés is szorgalmazza. Ezek a szem-
pontok megjelennek az energiapoliti-
kában, a gazdaságpolitikában és a kö-
zös agrárpolitikában is. 

Az EU energiapolitikájában a hang-
súlyt egyre inkább a megújuló ún. nem
fosszilis energiahordozók irányába kí-

vánja eltolni és arányukat az energiater-
melésben a jelenlegi 6%-ról 2010-ig 12%
növelni. A megnövekedett igényt
alapvetõen az erdészeti és az agrárszek-
torban megtermelt biomassza bevonásá-
ból akarják fedezni. Hazánk ezen a téren
le van maradva, de a tervek szerint a je-
lenlegi 3,5%-os hányad 2010-ig 6%-ra,
2020-ig pedig 12%-ra fog növekedni. 

Az erdõ gazdasági súlyát az Unióban
az erdõre alapozott ipar (ún. FB-IND1)
emeli ki, mely az egyik legnagyobb ipa-
ri szektor. Termelési értéke 1997-ben
elérte a 319 milliárd eurót, hozzáadott
értéke, pedig a 112 milliárd eurót, vala-
mint közvetlenül 2,4 millió fõt foglal-
koztat. Ezzel az EU feldolgozóipari tel-
jesítményének és foglalkoztatásának
10%-át képviseli. Az EUROSTAT adatai
szerint 63 000 vállalatot foglal magába
köztük jelentõs számú kis- és középvál-
lalkozást, melyeket 12 millió magán-
erdõ tulajdonos lát el nyersanyaggal.

A közös agrárpolitika (CAP2) ugyan
nem szabályozza közvetlenül a tagálla-
mok erdõgazdálkodását, helyette az EU
erdõstratégiát fogalmazott meg, melynek
irányelveit a hazai nemzeti programok ki-
dolgozásánál figyelembe kell venni. Ér-
dekes különbség, hogy az EU-s stratégia
az erdõ gazdasági rendeltetését tekinti
elsõrendûnek, elismerve az egyéb funkci-
ókat (közjóléti, immateriális hasznok), a
hatályos magyar erdõtörvény (1996. évi
LIV. sz. tv. 2. és 16.§) viszont ezeket
egyenrangúnak és elválaszthatatlannak
tartja. Két fontos direktíva fogalmazódik
meg a 2004-ben megreformált CAP-ben.
Az egyik a mezõgazdasági termelés csök-

kentése, a szántóterületek termelésbõl
való kivonásával, a másik pedig vidékfej-
lesztési célok többirányú támogatása. Az
elõbbi azért érdekes, mert a kivonás
egyik kézenfekvõ alternatívájának az
erdõtelepítést tekinti, az utóbbi pedig
azért, mert ez a fejezet tartalmazza a
mezõgazdasági területek beerdõsítésé-
nek és az erdõgazdálkodás támogatásá-
nak jogcímeit. Az EU törekvéseinek ko-
molyságát hangsúlyozza, hogy 2007 és
2013 között évente 13,7 milliárd euróval
fogja növelni az ezen célok megvalósítá-
sára szánt költségvetését. 

A támogatási formák közül a
mezõgazdasági területek erdõsítésekor
a szántóföldi termelés elmaradásából
származó jövedelem pótlásának támo-
gatását tekinthetjük a legfontosabb új-
donságnak. Jelenleg ez maximum 187
euró/év összegben és maximum 20
éves idõtávra vehetõ igénybe, bár az új
CAP már csak 10 éves maximumot em-
lít 2007-tõl. Kiemelendõ még, hogy tá-
mogatások igényelhetõk az egyéb,
erdõtelepítések védelmét szolgáló in-
tézkedésekre, így a vadvédelmi kerítés
építésére is (3,79 euró/m). 

A hazai és a nemzetközi törekvések te-
hát egy irányba hatnak, éspedig az orszá-
gos erdõsültség növelésének, illetve a
gazdaságtalan mezõgazdasági szántóte-
rületek beerdõsítésének irányába. A ma-
gán tulajdonban lévõ mezõgazdasági föl-
deken történõ erdõtelepítések révén egy-
re több olyan agrárvállalkozás mûködik
Magyarországon, amely mezõ- és erdõ-
gazdálkodást egyaránt folytat. Mivel az
ország messze van még az erdõprogram-
ban megfogalmazott cél elérésétõl, várha-
tó, hogy az ilyen vállalkozások száma és
szerepe a magánerdõ-gazdálkodásban,
valamint az erdõtelepítések kivitelezé-
sében nõni fog. 
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1 Forest Based Industries – Erdõre alapozott ipar.
2 Common Agricultural Policy – Közös Agrárpolitika, mely a tagállamok agrárgazdaságára vonat-

kozó egységes szabályokat foglalja rendszerbe, tartalmazza a támogatások és kifizetések rend-
szerét és szabályait. 
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Fontos és érdemes tehát tudni, hogy
milyen lehetõségek rejlenek az együttes
gazdálkodási formában, milyen tervek-
kel rendelkeznek a gazdálkodók akiknek
a területein az erdõtelepítések megvalósít-
hatóak, mi motiválja õket arra, hogy
földjeiken erdõt telepítsenek, illetve mi-
lyen gazdálkodási viszonyok jellemzik
õket, melyek a fentiek alapját képezik.

A kérdések megválaszolásának érde-
kében kérdõíves felmérést készítettünk
két dunántúli megye gazdálkodóinak kö-
rében. A megkérdezés személyesen,
kérdezõbiztos segítségével történt So-
mogy és Gyõr-Sopron-Moson megyé-
ben. A kérdõív 17 db kvantitaív és kvali-
tatív kérdést tartalmazott. A gazdálkodók
kiválasztásában a fõ szempont olyan em-
berek megkeresése volt, akik magán
vagy társas formában mezõgazdasági ter-
meléssel és erdõgazdálkodással egyaránt
foglalkoznak, vagy a foglalkoztak a múlt-
ban. Mivel valódi felmérések ilyen téren
nem készültek, a kiválasztásnál az ÁESZ
(Állami Erdészeti Szolgálat) munkatársai
voltak segítségünkre. 

A felmérés során több mint 200 gaz-
dálkodót kérdeztünk meg és 183 értékel-
hetõ kérdõívet dolgoztunk fel a két me-
gyére vonatkozóan. A válaszadók na-
gyobb hányada, 144-en valamely egyéni
formában, míg 39-en társas formában
gazdálkodnak. Az egyéni gazdálkodók
többsége õstermelõ (52%), családi gaz-
dálkodó (27%) és kisebb hányaduk
egyéni vállalkozó (21%). A társas formá-
ban gazdálkodók többsége betéti (51%)
vagy korlátozott felelõsségû társaság
(33%) formájában mûködik. 

Vizsgáltuk a válaszadók koreloszlását
és hogy mennyi ideje foglalkoznak gaz-
dálkodással. Azt tapasztaltuk, hogy a terü-
let nagyon el van „öregedve” a többség
(51%) 50 év feletti, vagy (86%) 40 évesnél
idõsebb. A fiatalok aránya nagyon ala-
csony, a gazdálkodóknak mindössze 3%-
a fiatalabb 30 évesnél. Hasonlóan alakul a
gazdálkodásban eltöltött évek száma
is, a többség (58%) több mint 15 éve, illet-
ve 23% több mint 10 éve dolgozik ezen a
területen. A pályakezdõk aránya mind-
össze 3%. Ez a kedvezõtlen tendencia,
nem csak hazánkban, de az EU-ban is
problémát jelent, ezért a CAP itthon is
igénybe vehetõ jogcímeket tartalmaz a
mezõgazdaságban a fiatal pályakezdõk és
a mezõgazdaságban dolgozók korai
nyugdíjazásának támogatására. 

Az iskolai végzettség tekintetében
34% rendelkezik valamilyen diplomá-
val, 43% szaktechnikusi végzettséggel,
12% érettségizet és 12% fejezte be ta-
nulmányait az általános iskolában. Ér-

dekes, hogy a felsõfokú végzettséggel
rendelkezõk közül mindössze 5% ren-
delkezik erdészeti diplomával. A vá-
laszadók iskolai végzettsége tehát álta-
lában magasnak mondható. 

Az alkalmazottak körében az idény-
munka dominál, 74 gazdálkodó 303
idénymunkással dolgozik, 39 alkalmaz
összesen 209 fõfoglalkozású munkaerõt.
Gazdaságonként az átlagos fõfoglal-
kozású munkaerõk létszáma 11 fõ, az
idénymunkásoké pedig 9 fõ. A gazdasá-
gokban összesen 72 (átlagosan 3,5) teljes
idõben dolgozó és 121 (átlagosan 2,9)
részmunkaidõben dolgozó családtag te-
vékenykedik. Az idénymunka jelen-
tõsége tehát nagy és a családtagok sze-
repvállalása is jelentõs a gazdálkodás-
ban. Ez utóbbi azért érdekes, mert alapja
lehet a nyugaton sikeresen mûködõ csa-
ládi és farmgazdaságok kialakulásának. 

A 183 gazdálkodó megközelítõleg 14
ezer ha szántóterülettel, 200 ha szõlõvel,
3000 ha gyepterülettel, 8500 ha erdõvel és
200 ha egyéb mûvelési ágba sorolt terület-
tel rendelkezik. A szántóterületek átlagos
aranykorona értéke 17, fontos azonban
megemlíteni hogy 4400 ha kevesebb,
mint 15 aranykoronás, vagyis a területek
42%-át a gazdaságtalan szántó kategóri-
ájába sorolhatjuk, és csak 20% (2500 ha)
rendelkezik 20-nál magasabb aranykoro-
na értékkel. A szintén alacsony aranyko-
ronás gyepterületeket a felsorolás nem
tartalmazza, bár ezek is az erdõtelepítés
lehetséges helyszínei.

Az erdõterületek kezelésében az
erdõbirtokossági társulás és az egyéni
erdõgazdálkodás dominál. Az erdõterü-
leteket 3% erdõszövetkezeti formában,
31% erdõbirtokossági társulás, 9% gazda-
sági társaság tagjaként, 22% megbízásos
szerzõdés segítségével, 33% pedig egyéni
erdõgazdálkodóként kezeli. 

A hagyományos agrárgazdaságokban
az erdõgazdálkodás társításának célja

nagy részben a mezõgazdasági munkaerõ
téli foglalkoztatásnak elõsegítése, a jobb
munkaerõ-kihasználás volt, hiszen az er-
dei munkák télen is elvégezhetõk voltak.
Ezek a szempontok megjelennek a Ma-
gyar Nemzeti Erdõstratégiában és a Nem-
zeti Vidékfejlesztési Tervben is. A modern
gépesített erdõtelepítés és erdõgazdál-
kodás gyakorlatában azonban ez már
nem igaz. A munka idényszerûsége az
erdõgazdálkodásban is a mezõgazdasági
munkákéhoz hasonló, ilyen formában az
erdõ már nem tölt be kiegyenlítõ szerepet
(1. ábra).

A gazdálkodók összesen 8583 ha
erdõterületen gazdálkodnak, melynek
fafajonkénti megoszlásában kettõs do-
minancia – az akác (2656 ha) és a tölgy
(1444 ha) túlsúlya – tapasztalható. A
többi célállomány egyenként nem éri el
az 500 hektárt, a legkisebb területet a
fenyõ foglalja el (228 ha). A koreloszlás
a tölgy esetében egyenletes volt, a vá-
gásérett állomány azonban csak 7%, az
akác eloszlása egyenetlenebb – a több-
ség a 20-30 éves kategóriába esett – a
vágásérett állomány aránya 10% volt. 

A felmért gazdálkodók 2001 és 2003
között összesen 1392 ha új erdõt tele-
pítettek, tehát az országos telepítések
közel 3,5%-át (1. táblázat). Az akác ebbõl
58%-ot, míg a tölgy 18%-ot képviselt. A
tölgy, mint õshonos, természet közeli fa-
faj preferált az erdõstratégia és a támoga-
tások által, ennek ellenére azt tapasztal-
tuk, hogy az elsõ kivitelû állomány 92 ha
tölggyel szemben 328 ha akác volt, a be-
fejezett erdõsítésekben szintén hasonló
volt az eltérés: 181 ha tölgy és 548 ha
akác. A többi fafaj jóval kisebb arányban
képviselteti magát. A telepítések nagy ré-
sze (1033 ha) szántóterületen történt, ki-
sebb hányaduk pedig gyepen (326 ha) és
egyéb mûvelési ágban (33 ha). 

A telepítés költségét a normatív támo-
gatás összege fedezte azokban az esetek-

1. ábra
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ben, mikor a gazdálkodó önállóan állította
elõ a szaporítóanyagot és/vagy nem kellett
20-30%-nál nagyobb pótlást végeznie.
Azonban a telepítések fõként kedvezõtlen
adottságú területeken történtek, így a gaz-
dálkodók többségénél a költségek a támo-
gatás összegénél valamivel magasabbak
voltak, összességében átlagosan 38%-kal
haladták meg azt. Tapasztaltunk viszont
ritka kivételként olyan esetet is, mikor a
gazdálkodó 60%-os profitot realizált a tá-
mogatás és a költségek különbségeként. A
szaporítóanyag szinte teljes mértékben
csemete volt, a dugvány és a mag
elenyészõ százalékban szerepelt. A telepí-
tés 92%-ban 10 foknál alacsonyabb lejtési
viszonyok között valósult meg és többsé-
gében (65%) saját kivitelezésben, szolgál-
tatást mellõzve. A három év alatt összesen
csak 50 400 folyóméter vadkerítés épült,
mellyel fõként a tölgyeket védték. 

A telepítésre felhasznált szántóterü-
leteken az erdõsítést megelõzõen ha-
gyományos termelés folyt. A területek
rosszabb termõképességûek voltak,
mint az országos átlag, a termelési költ-
ségek azonban nem voltak ténylegesen
különbözõk. A területeken fõként
kukoricát, kisebb részben búzát és tri-
tikalét termesztettek, a többi növény
aránya nem volt jelentõs. 

A gazdálkodók mindössze 43%-a ter-
vez biztosan erdõtelepítést az
elkövetkezõ két évben (1. táblázat).
Jelentõs részük valamilyen külsõ
tényezõtõl tette függõvé ilyen irányú
szándékait. A legtöbben az új támogatási
formák tisztázódására és ezen belül is
fõként a jövedelempótló támogatásokra
vártak. Az elkövetkezõ két évben 1387 ha
új erdõ telepítését tervezik, a többségét
szántón (936 ha) és gyepen (427 ha). Az
elõzõ évek tendenciáival ellentétben a
tölgy fog dominálni 703 hektárral, míg
akácot 409 hektárra terveznek. A tölgy
arányának tervezett növekedése a vadvé-
delmi kerítés építésére igényelhetõ támo-
gatás megjelenésével magyarázható,
amely csökkenti a telepítés kockázatát. 

Az erdõtelepítések motivációinak vizs-
gálatánál azt tapasztaltuk, hogy a többség
nagyobb jövedelmet vár az erdõtõl, mint
a mezõgazdálkodástól, illetve majdnem
ennyien tekintik jó befektetésnek az
erdõtelepítést. Az egyéb motivációk kö-
zül leggyakrabban az érzelmi kötödés fo-
galmazódott meg. A motivációs tényezõk
részletes eloszlását a 2. ábra tartalmazza.
Példaként érdemes itt felhozni a belgiumi
helyzetet, ahol a – hazánkhoz hasonlóan
idõs korú – agrárvállalkozások tulajdono-
sai azért telepítenek erdõt, mert nem

akarnak, vagy nem képesek már
mezõgazdasági termeléssel foglalkozni és
mivel a gazdaságot a fiatalok nem veszik
át, ezért a földjeiket beerdõsítik. Felméré-
sünkben ez a motiváció az egyéb indokot
nem tekintve a harmadik helyen áll, hatá-
sát tehát nem szabad lebecsülni a külföl-
di tapasztalatok fényében. Az egyéb ok
általában másodlagosan lett bejelölve és
leggyakrabban az erdõhöz való érzelmi
ragaszkodás került megfogalmazásra. 

Következtetések és javaslatok
A mezõ- és erdõgazdálkodás egy gazda-
ságon belül történõ felkarolásának jelen-
tõsége a rendszerváltást követõen meg-
nõtt és tovább fog növekedni uniós tagsá-
gunkkal. Az erdõtelepítési programban
megfogalmazott célok túlnyomórészt ma-
gán földterületeken valósíthatók meg. 

A vizsgált gazdálkodók többsége idõs
ember, több mint 15 éve foglalkozik
mezõgazdasági termeléssel, sokan rendel-
keznek közülük közép- vagy felsõfokú is-
kolai végzettséggel. A fiatalok számára
nem vonzó ez a terület, kevés a
pályakezdõ.  

Az erdõstratégiában megfogalmazott
erdõtelepítési célok kivitelezéséhez
szükséges földterületekkel a gazdálko-
dók rendelkeznek, az erdõtelepítésre
motiváltak. Többségük több jövedel-
met vár az erdõtõl, illetve jó befektetés-
nek tekinti azt. A telepítések kivitele-
zéséhez szükséges eszközök és feltéte-
lek rendelkezésre állnak. 

A telepített erdõk – a fafajok szerinti
eloszlást tekintve – többségben a nem
õshonos akác irányába tolódtak el az
elmúlt években, ami az országos straté-
giai célokkal nem egyezett. 

Az erdõtelepítési tervek összhangban
állnak az erdõstratégia kívánalmaival, ami
a támogatási rendszer átalakulásának tud-
ható be. A gazdák jelentõs része a jövede-
lempótló támogatások bevezetésétõl teszi
függõvé telepítési terveit.

Sok gazdálkodó idõs kora miatt, a
mezõgazdasági termelés terheinek
csökkentése érdekében vonja ki földte-
rületeit a termelésbõl erdõtelepítést al-
kalmazva. 

A mezõgazdasági munkaerõ-felhasz-
nálás idényszerûségét az erdõgazdálko-
dás integrálása a magas gépesítési szín-
vonal miatt nem csökkenti. 
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1. táblázat. A gazdálkodók erdôtelepítései az országos telepítések viszonylatában

Év Országos Megkérdezett gazdálkodók
Magán Társas Összesen Országos = 100%

2001 15000 361 309 670 4,5%  
2002 15000 265 116 381 2,5%  
2003 9000 200 142 341 3,8%  
2004 (terv) 9000 147 111 258 2,9%  
2005 (terv) 10000 389 307 696 7,0%  
2006 (terv) 11000 178 256 433 3,9%  
Összesen 69000 1540 1240 2779 4,0%

(forrás: Magyarország Erdôállományai, www.fvm.hu; Magyar Nemzeti Erdôstratégia,) 

2. ábra


